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Vedtægter for Dansk UL-Flyver Union
Vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 5 marts 1988. Vedtægterne er sidst
ændret på repræsentantskabsmødet 19. marts 2017.
Den luftfartsmyndighed, som unionen til enhver tid er underlagt i henhold til BL 9-6, er i
disse vedhæfter benævnt som styrelsen.
§1
Navn og hjemsted
Unionens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU). Den er til enhver tid hjemmehørende på
sekretariatets adresse.
§2
Formål
Unionen er upolitisk og har til formål:
 At fremme UL-flyvningen i Danmark.
 At varetage de opgaver, der er uddelegeret til den af myndighederne.
 At udarbejde rapporter over hændelser og havarier i henhold til aftale med styrelsen.
 At medvirke til højnelse af flyvesikkerheden.
 At afholde arrangementer.
 At virke som kontaktled til udlandet samt til øvrige grene af flyvning i Danmark.
 At medvirke til regulering af UL-flyvning i Danmark i forhandling med offentlige myndigheder, samt at varetage UL-piloternes interesser overfor disse.
 At varetage de opgaver, som repræsentantskabet i øvrigt beslutter og afsætter ressourcer til.

§3
Repræsentantskabet
Stk. 1
Unionens højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilsluttede
klubber.
Hver klub kan vælge en repræsentant for hver påbegyndt 10 betalende medlemmer, opgjort i
henhold reglerne herom i stk. 4.
Stk. 2
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til mødet udsendes
med mindst 3 ugers varsel med e-mail til klubbernes formænd, ledsaget af de forslag, der ønskes
behandlet på repræsentantskabsmødet, samt regnskabet, jf. §8.
Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i
hænde senest d. 1. februar. Forslag skal foreligge i skriftlig form eller i e-mail, og det skal klart
fremgå, hvilken klub, der fremsætter dem, ligesom de skal være afgivet af en person, som af
klubben er bemyndiget hertil.
Stk. 3
Følgende dagsorden skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde:
1. Registrering af de stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget
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5. Behandling af indsendte forslag, samt fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Stk. 4
En klub kan stemme ved dens fremmødte repræsentanter, jf. stk. 1, og med fuldmagt. Der er alene
adgang til at stemme med fuldmagt fra egen klub, og hver fremmødt repræsentant kan kun stemme
med én fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot én repræsentant forlanger det.
Stemme- og taleret på repræsentantskabsmødet har udelukkende repræsentanter fra klubber, der
har indbetalt kontingent til unionen. Det antal klubmedlemmer, hvis kontingent til unionen er
registreret indbetalt til unionens sekretariat 5 uger før dagen for repræsentantskabsmødets
afholdelse, er afgørende for, hvor mange stemme- og taleberettigede repræsentanter den enkelte
klub har. Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke.
Alle fremmødte har taleret under dagsordenens punkt 8, eventuelt.
Afstemninger foregår ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der ved vedtægtsændringer og eksklusion af klubber 2/3 majoritet, foruden at mindst
halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede.
Er der ved en sådan afstemning 2/3 majoritet for lovændringen eller eksklusionen, men halvdelen
af de stemmeberettigede er ikke til stede, indkaldes der, jf. stk. 2, til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor lovændringen eller eksklusionen afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 5
Der udarbejdes et referat af repræsentantskabsmødet, og den valgte dirigent bekræfter med sin
underskrift rigtigheden af referatets indhold. Referatet sendes med e-mail til klubbernes formænd
og lægges på unionens hjemmeside.
Stk. 6
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen, eller mindst
1/3 af klubbernes repræsentanter ønsker det. Indkaldelse skal ske senest 6 uger efter modtagelse af
lovligt ønske herom og fremsendes vedlagt dagsorden til klubbernes senest opgivne adresse med
mindst 3 ugers varsel.
For det ekstraordinære repræsentantskabsmøde opgøres antallet af stemmeberettigede
repræsentanter i forhold til det antal medlemmer, de enkelte klubber senest 4 uger før mødets
afholdelse har indberettet til unionen, og som er optaget der som medlemmer.
Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke.

§4
Bestyrelsen
Stk. 1
Unionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.
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Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer af DULFU. Har en kandidat merkantile eller
kommercielle interesser i ultralet flyvning, beslutter repræsentantskabet under dagsordenens punkt
6, inden selve valghandlingen, ved simpel stemmeflerhed, om disse interesser hindrer vedkommendes kandidatur. Repræsentantskabet kan i forhold til kandidater til andet end formandsposten
beslutte, at en eller flere af posterne i bestyrelsen ikke må varetages af kandidaten.
Får et bestyrelsesmedlem i valgperioden merkantile eller kommercielle interesser i ultralet
flyvning, afgør de øvrige bestyrelsesmedlemmer, om han kan fortsætte på sin post i bestyrelsen.
Afgørelsen efterprøves efter ovennævnte regler på først følgende, ordinære
repræsentantskabsmøde.
Såfremt det opstillede medlem ikke er til stede ved repræsentantskabsmødets afholdelse, kræves
en skriftlig tilkendegivelse fra medlemmet, om at vedkommende er villig til at modtage valg.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges direkte af repræsentantskabet
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en kasserer og fastsætter i øvrigt inden for
rammerne af vedtægterne sin fordeling af opgaverne.
Medlemmer af bestyrelsen afgår på skift, således at 4 medlemmer afgår på lige årstal og 3
medlemmer afgår på ulige årstal.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år af gangen.
Til revision af unionens regnskab vælges 2 revisorer for 1 år af gangen.
Bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter og revisorer kan genvælges.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden, deltager i mødet.
§5
Udvalg
Stk. 1
På bestyrelsens vegne og med ansvar over for denne består der fast i unionen et materieludvalg, et
uddannelsesudvalg og et sikkerhedsudvalg.
Som formænd for disse faste udvalg udpeger bestyrelsen henholdsvis en materielchef, en
uddannelseschef og en flyvechef, der hver inden for deres ansvarsområde repræsenterer unionen
over for medlemmer, myndigheder og andre.
Respektive udvalgsformænd udpeger disse faste udvalgs øvrige medlemmer og holder bestyrelsen
orienteret om udvalgenes sammensætning. Der skal i hver af de 3 udvalg mindst være
repræsentanter for de klasser af luftfartøjer, der findes i unionens regi.
Udvalgenes opgaver defineres af bestyrelsen med respekt af de forskrifter, der er fastsat af
styrelsen for henholdsvis materielchefens, uddannelseschefens og flyvechefens områder.
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Uanset om de er medlemmer af bestyrelsen, har formændene for de faste udvalg adgang til at
deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de dog kun har stemmeret, hvis de er medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte andre faste udvalg, ligesom den kan nedsætte ad hocudvalg til løsning af konkret foreliggende opgaver.
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§6.
Klubberne
Stk. 1
Enhver dansk UL-flyveklub kan opnå og opretholde medlemskab af unionen så længe den lever
op til følgende krav:
 Enhver tilsluttet klubs love eller vedtægter skal til enhver tid være godkendt af unionens
bestyrelse.
 Ingen tilsluttede klubbers love eller vedtægter må stride mod unionens vedtægter.
 Ingen tilsluttede klubber må føre ordet "dansk" eller ”Danmark" i sit navn.
 Enhver tilsluttet klub skal forpligte sig til at optage enhver person, der ønsker at eje og/eller
flyve ultralette flyvemaskiner, og som i øvrigt opfylder betingelser for medlemskab i klubbens vedtægter, og som ikke tidligere er ekskluderet med hjemmel i unionens eller klubbens
love eller vedtægter.
 Enhver tilsluttet klub skal i sine vedtægter eller love have en paragraf, der hjemler klubben
ret til at ekskludere et medlem, dersom det ikke efterlever klubbens, DULFUs eller styrelsens love, bestemmelser og anvisninger.
 Mindst ét af de stiftende medlemmer af en klub skal gennem en anden tilsluttet klub have
været registreret aktivt medlem af DULFU i mindst 12 måneder forud for klubbens
opnåelse af medlemskab.
 Klubben skal til enhver tid have mindst 5 medlemmer, der gennem klubben er registreret
som aktive medlem af DULFU. I tilfælde af, at medlemstallet falder til under 5
medlemmer, bortfalder klubbens medlemskab af unionen, og de tilbageværende
medlemmer må søge deres rettigheder opretholdt gennem medlemskab af en anden ULflyveklub.
 Klubben og dens medlemmer skal overholde unionens vedtægter.
Stk., 2
UL-piloter kan uanset antallet af UL-medlemmer, indgå i en stedlig flyveklub, der dækker andre
flyveaktiviteter end UL-flyvning, her benævnt fællesklub.
Etableres der i fællesklubben en særlig afdeling for UL-flyvningen med egne vedtægter, skal disse
vedtægter godkendes af DULFU, og UL-afdelingen betragtes som stedets UL-klub i forhold til
DULFU. Indgår UL-flyvningen i fællesklubben, uden at der er tale om egen afdeling med egne
vedtægter, skal DULFU godkende, at fællesklubbens vedtægter fuldt og helt lever op til DULFUs
krav med hensyn til UL-området.
I fællesklubber skal der specielt for UL-området være en formand, som skal være medlem af
DULFU, og som varetager klubbens ansvar over for DULFU. Vedkommende vælges af og blandt
klubbens UL-medlemmer.
Stk. 3
I forhold til DULFU skal det i såvel en UL-flyveklub som en fællesklub, hvori UL indgår, være
fastlagt, hvem der har materielansvaret (den materielansvarlige) og uddannelsesansvaret (den
uddannelsesansvarlige) på UL-området.
Materielansvaret og uddannelsesansvaret kan eventuelt placeres hos én person, der godt kan være
formanden.
Materielansvaret og uddannelsesansvaret kan kun placeres hos medlemmer af DULFU, og de skal
være valgt af og blandt disse.
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Stk. 4
Medlemmer af UL-klubber kan efter anmodning blive passive medlemmer af DULFU, såfremt de
hverken har ret til at føre et ultralet fly eller er ejere af et sådan. Passive medlemmer af DULFU
har ikke pligt til medlemskab af KDA.
§7
Økonomi
Til unionens drift betaler klubberne det kontingent for aktivt og passivt medlemskab, repræsentantskabet vedtager, ligesom unionen kan opkræve gebyrer, fastsat af bestyrelsen.
Kontingent betales 1 gang årligt og skal være på unionens bankkonto senest den 31. januar i
kontingentåret. Klubben har ansvaret for, at der indbetales for alle de medlemmer af klubben, for
hvem sekretariatet ikke inden 1. januar i kontingentåret har modtaget meddelelse om udmeldelse
af DULFU, enten skriftligt eller på den måde, at udmeldelsen er markeret i medlemssystemet af
klubben.
Ved indmeldelse sørger klubben for, at der betales kontingent til unionen for indmeldelsesåret.
Ved indmeldelse efter den 1. april nedsættes kontingentet for det pågældende år til 75 %, efter den
1. juli til 50 % og efter den 1. oktober til 25 %.
Bestyrelsen kan - under ansvar for repræsentantskabet - afholde de udgifter til administration m.v.,
der er nødvendige for en forsvarlig ledelse af unionen.

§8
Regnskab
Unionens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af kassereren og forelægges revisorerne, som reviderer regnskabet,
bekræfter tilstedeværelsen af unionens aktiver og forsyner regnskabet med revisionspåtegning og
underskrifter.
Det reviderede regnskab og budget fremsendes til klubberne sammen med indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet.
§9
Tegning
Unionen tegnes af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom - som kun må
finde sted efter en repræsentantskabsbeslutning - tegnes unionen af formanden samt 2
bestyrelsesmedlemmer.
Ved øvrige økonomiske dispositioner, der kun må finde sted indenfor rammerne af det budget, der
blev fremlagt på sidste repræsentantskabsmøde, tegnes unionen af formanden og et bestyrelsesmedlem.
§10
Eksklusion
Stk. 1.
Unionen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der efter en rykker ikke betaler penge,
som unionen har til gode hos medlemmet. Afviser unionens bestyrelse medlemmets ønske om

